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Primary
This week in Nursery, the children have been learning
about Dinosaurs! They have collaborated to create a
big dinosaur painting and have been using their
senses to explore the jelly dinosaurs. In KG this week,
KG1 have been refining their listening and
concentration skills by listening to various stories
with rhyming words. KG2 have been recapping
addition and subtraction with numbers to 10. Next
week the children will be swimming in PE. Year 1 and
Year 2 have started their new IPC topic called 'Hooray
Let' go on Holiday'. Of course, it was agreed that one
way to go on holiday is by aeroplane. The photograph shows the students trying to find out which
version of their paper aeroplanes flies the best. As you can see, they had a great time! In IPC, the
Year 3 students have started a new topic 'Turn it Up!' focusing on light and sound. They have
investigated how sounds are made, viewed demonstrations of vibrations and completed a sound
survey of the school. Year 4 has taken the opportunity with the start of the new half term to review
our targets for English and mathematics. In English, the students have started their new text. Very
excitingly, we have begun our new IPC topic: Turn it Up! A highlight of this week for Year 5 was the
trip to Ville de la Vie to round off the previous unit's focus on local and eco-tourism. Our students
were wonderful ambassadors for SISKY. In mathematics, the children returned to solving problems
using decimals. In English, the new unit focuses on fantasy and creative writing based on a game. Year
6 have been learning how to write effective suspense stories. They started building a tool kit to use
when they begin to write their own suspense stories. The students have looked at showing character
actions instead of telling the emotions of the character, including scary noises, and using short,
snappy sentences.

Monday 8th —Saturday 13th March
Monday 8 March
Science Week starts
After school activities
Tuesday 9 March
After school activities
Wednesday 10 March
After school activities
Thursday 11 March
Talent Show
No ASA
Friday 12 March

Saturday 13 March
Dorm Trip to Chokchai Farm

Talent Show
We are holding our annual talent show next Thursday 11 March at 15:30. Normal
afterschool activities that afternoon are cancelled and students will instead watch or
take part in the talent show. There are a limited number of seats for parents. Details
are in a letter that has been sent separately.
Year 9 Production
A date for your diary: On the 24th March, Year 9 will present an adaptation of J.B.
Priestley’s ‘An Inspector Calls’ in our new drama studio! Everyone is welcome to
attend, but tickets are limited and will be issued on a first come first served basis. We
ask parents not to request a ticket unless they will definitely visit.
The Play: A beautiful but poor young woman lies dead on a slab in the infirmary – she
has chosen to end her own life and that of her unborn child by drinking disinfectant.
Meanwhile, in the house of a respectable industrialist, the Birling family is celebrating
the engagement of their daughter to the son of Lord and Lady Croft. What possible
connection could there be between the woman and this family? That is just what the
Inspector is here to find out. But then, is the Inspector all he seems to be? Perhaps
there’s a clue in his name – Goole… Ghoul?
Year 5 / Year 6 IPC Entry Point
The Year 5 class enjoyed collaborating with Year 6
for the new IPC unit's entry point, 'Fitness for Life'.
They were tasked with designing a fun and active
obstacle course for their peers. It was a very sweaty
morning for all but great to see their enjoyment.

Social Distancing Measures
1.
Please stick as closely as possible to the
stipulated drop off and pick up times.
2.
Students must be well when they come into
school. Anyone with symptoms of illness such as a
temperature, cough, runny nose or lack of taste
must stay at home.
3.
Make sure that you have your face mask and
wear it at all times in school (apart from when you
eat and drink)
4.
Remember to wash hands regularly using
either soap and water or hand gel.
5.
Maintain a distance from others of at least
one metre at all times.

Science Week
Next week is science week and students will be
encouraged to take part in a range of activities in
form time and during lunch breaks.

Dr Kevin Hylands
Head of Campus

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
ข่าวสารประจาสัปดาห์
2020-2021 รายงานข่าวฉบับที่ 24: วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

Friday, 18th August
ข่าวสารจากระดับชัน้ ประถมศึกษา
ในสัปดาห์นี้ นักเรียน Nursery เรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์! นักเรียน
ช่วยกันระบายสีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ และใช้ประสาทสัมผัสค้นหาเยลลี่
ไดโนเสาร์
นักเรียน KG1 ฝึกสมาธิและทักษะการฟังจากนิทานคล้องจองหลายๆ
เรื่อง ส่วนนักเรียน KG2 ฝึกการบวกลบเลขจานวน 10 นอกจากนี้
นักเรียนจะเรียนว่ายน้าในสัปดาห์หน้าด้วย
นักเรียน Year 1 และ 2 เริม่ เรียนบทเรียนใหม่ วิชา IPC เรื่อง
‘Hooray Let’s go on Holiday’ นักเรียนตกลงจะไปพักร้อนด้วย
การเดินทางโดยเครื่องบิน ภาพด้านซ้ายมือนี้แสดงการทดสอบของ
นักเรียนว่าเครือ่ งบินกระดาษพับแบบใดร่อนลมได้ดีที่สดุ เห็นได้ว่าเด็กๆมีช่วงเวลาทีด่ ีรว่ มกันมาก!
นักเรียน Year 3 ก็เริ่มบทเรียนใหม่ วิชา IPC เรื่อง ‘Turn it Up!’ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนเรื่องแสงและเสียง นักเรียนศึกษาค้นคว้าว่า
เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร และชมการสาธิตเรือ่ งการสัน่ สะเทือน รวมถึงทาการสารวจเรื่องเสียงรอบโรงเรียนฯ ด้วย
นักเรียน Year 4 เริม่ ทบทวนเป้าหมายทางการเรียนรู้ของตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในครึ่งหลังภาคเรียนที่ 2 นี้
นอกจากนี้ ในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนยังเริ่มบทเรียนใหม่ ควบคู่ไปกับวิชา IPC เรื่อง ‘Turn it Up!’
นักเรียน Year 5 ตืน่ เต้นกับกิจกรรมทัศนศึกษา ณ Ville de la Vie โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น
นักเรียนทาหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนฯ ได้ดีมาก นอกจากนี้ ในวิชาคณิตศาสตร์นกั เรียนได้ฝึกทบทวนโจทย์เรือ่ งทศนิยม และในวิชา
ภาษาอังกฤษ นักเรียนยังเริม่ บทเรียนใหม่เกีย่ วกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และแฟนตาซีผ่านเกมประกอบการเรียนรู้
นักเรียน Year 6 เริม่ เรียนรูก้ ารเขียนแนวสืบสวนสอบสวน นักเรียนค่อยๆ เริ่มสะสมปมสาหนับแนวทางการเขียนประเภทนี้ และยัง
ค้นคว้าวิธกี ารนาเสนอบทบาทและอารมณ์ของตัวละคร เช่น เสียงทีน่ ่ากลัว และประโยคเด็ดๆ เป็นต้น

วันจันทร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันอังคารที่ 9 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพุธที่ 10 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม
มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม
Talent Show
งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม
กิจกรรมสาหรับนักเรียนประจาภายในโรงเรียนฯ

การประกวด Talent Show
โรงเรียนฯ จะจัดการประกวด Talent Show ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดังนัน้ จึงงด
กิจกรรมหลังเลิกเรียนอืน่ ๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมชมการประกวด
โรงเรียนฯ สามารถรับรองท่านผู้ปกครองเข้าร่วมชมการประกวดได้ในจานวนจากัด ซึ่งได้จัดส่งเอกสารถึงท่าน
เรียบร้อยแล้ว
การแสดงของนักเรียน Year 8
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นักเรียน Year 9 จะทาการแสดง ‘An Inspector Calls’ ประพันธ์โดย J.B.
Priestley ณ โรงละครเล็กของเรา! ผู้สนใจชมการแสดงจะสามารถสารองทีน่ ั่งทีม่ ีจากัดในระบบสารองก่อนมี
สิทธิก์ ่อน อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาท่านไม่สารองทีน่ ั่งล่วงหน้าหากไม่สามารถมาชมการแสดงได้
ผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึง่ ซึ่งนอนไร้วิญญาณอยู่บนเตียงในห้องพยาบาล เธอเลือกทีจ่ ะปลิดชีพ
ของตนเองไปพร้อมกับเด็กในครรภ์ด้วยการดื่มยาฆ่าเชือ้ ในขณะเดียวกับนัน้ ครอบครัว Birling ก็กาลังเฉลิม
ฉลองพิธีหมั้นระหว่างบุตรสาวของตนและบุตรชายของท่านลอร์ดและเลดี้ Croft
เด็กสาวคนนั้นเกี่ยวกับกับตระกูลนี้อย่างไร? นี่คือสิ่งที่นกั สืบจะต้องหาคาตอบให้ได้ แล้วเขาจะเป็นเพียงแค่นกั สืบ
หรือ? หรือจะมีเงือ่ นงาอะไรจากชื่อของเขา Goole….Ghoul?
กิจกรรม IPC Entry Point ของนักเรียน Year 5 - 6
นักเรียน Year 5 สนุกกับการทากิจกรรมร่วมกับพี่นกั เรียน Year 6 ประกอบการ
เรียนรู้วิชา IPC เรือ่ ง ‘Fitness for Life’ โดยนักเรียนทาภารกิจข้ามสิ่งกีดขวาง
ร่วมกัน นับเป็นเช้าทีเ่ รียกเหงื่อและความสนุกจากทุกคนได้ดีทเี ดียว

การเว้นระยะห่างทางสังคม
1. รับ-ส่งนักเรียนตรงตามเวลาที่กาหนด
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีความพร้อมสาหรับการมา
โรงเรียน นักเรียนที่มีอาการไข้ ไอ จาม และไม่รับรู้กลิ่น
และรสอาหารไม่ได้รับอนุญาตให้มาโรงเรียน
3. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ
(ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษใน
ระหว่างพักกลางวัน

ดร. เควิน ไฮแลนส์
ครูใหญ่

